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PROTOKOŁ Nr X/2011 

 

z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 9 czerwca 2011 roku w sali 

konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. 

 

Stan radnych Rady Miejskiej – 15 

Obecnych na posiedzeniu – 10 zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu. 

 

Pkt.1  

 Otwarcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 14
05 

otworzyła obrady dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 

 

 Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 

 Burmistrza Żelechowa Panią Mirosławę Miszkurka, 

 Sekretarza Gminy Żelechów Panią Krystynę Koryś,  

 Skarbnika Gminy Pana Dariusza Talarka 

 Kierownika Posterunku Policji w Żelechowie Pana Krzysztofa Sągola,  

 Prezesa Gminnej Spółdzielni SCH w Żelechowie Pana Stanisława Żaczka, 

 Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie Pana Józefa Włodarczyka, 

 sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do 

Protokołu. 

 dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 

 kierowników jednostek pomocniczych, 

 redaktorów pism: Panią Papieską i Pana Marcina Brycha 

 wszystkich obecnych mieszkańców gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska poinformowała, że na stan 15 radnych  

w posiedzeniu uczestniczy – 10 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał.  

 

Pkt.2  

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca przypomniała, że radni otrzymali w ustawowym terminie porządek obrad 

oraz projekty uchwał, które Rada Miejska w dniu dzisiejszym będzie podejmować. W chwili 

obecnej do porządku obrad sesji wprowadzona zostanie zmiana, o czym radni poinformowani 

zostali na posiedzeniu wszystkich komisji, a mianowicie: 

 Pkt 19 porządku obrad otrzymuje brzmienie: 

- „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej”,  

Pkt. 20 - Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

Pkt.21 – Sprawy różne, 

Pkt. 22 - Zamkniecie obrad. 

 Radni i Burmistrz Żelechowa innych wniosków do porządku obrad nie zgłaszali.  

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie – 10 głosami „za” przyjęła 

porządek obrad jak następuje: 

 
1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 28 kwietnia 2011r. 

4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2011r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Goniwilku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Kębłowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Żelechów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Miejskiej w Żelechowie  

z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2011 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych 

zachowań oraz innych zagrożeń na terenie miasta i gminy Żelechów „RAZEM BEZPIECZNIEJ” 

na lata 2011-2015. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 

2011-2018. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na 

realizację zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego w Żelechowie w ramach edycji programu 

„Moje boisko – ORLIK 2012”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2010. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

20. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Pkt.3 

Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 28 kwietnia 2011r. 

 

Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności za okres od dnia 28 kwietnia 2011r. do 9 czerwca 2011r. 

Rada Miejska w Żelechowie powyżej przedłożone sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Pkt.4 

Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  

7 czerwca 2011r. 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska poprosiła Przewodniczącą 

posiedzenia Panią Danutę Frydel o zapoznanie obecnych z przebiegiem obrad komisji Rady, 

które odbyło się w dniu 7 czerwca 2011r.Pani Danuta Frydel omówiła przebieg pracy komisji 

oraz ich stanowisko w sprawie opiniowanych uchwał, jakie w dniu dzisiejszym Rada Miejska 

będzie podejmować. 

Powyżej przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Pkt.5. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Goniwilku. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag w sprawie podejmowanej uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/91/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym 

Goniwilku”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
     
Pkt.6 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Kębłowie. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków w sprawie podejmowanej uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/92/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym 

Kębłowie”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.  
 

Pkt.7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

 i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska 

Radni uwag i wniosków w sprawie podejmowanej uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/93/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów”. 

Uwagę odnośnie treści uchwały zwróciła Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Goniwilku Pani 

Marianna Kowalczyk twierdząc, że w treści uchwały integralną częścią nazewnictwa szkoły 

w Goniwilku powinno być określenie jej nazwa jako uzupełnienie. 

Przewodnicząca Rady udzieliła w tej sprawie głosu Sekretarz Gminy, która wyjaśniła, że 

projekty uchwał były konsultowane z radcą prawnym i żadnej sugestii w tej sprawie nie było. 

Sieć publicznych szkół dotyczy danej szkoły publicznej i siedziby miejscowości, nie jest 

natomiast konieczne umieszczenia nazwy szkoły. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że treść uchwały pozostaje bez zmian, po czym poddała 

uchwałę pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie– jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/93/11 Rady Miejskiej 

 w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 

Pkt.8 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Żelechów. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
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Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było)podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/94/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Żelechów”. 

Powyżej podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

 Pkt.9 

Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów. 
 

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska wyjaśniła, że po odbytym posiedzeniu komisji  

w treści uchwały wprowadzone zostały zmiany, o których poinformuje Wysoką Radę 

Sekretarz Gminy. 

Pani Krystyna Koryś wyjaśniła, że uwzględniając sugestie członków komisji, po konsultacji  

z radcą prawnym zostaje wprowadzona zmiana zapisu uchwały w § 3 pkt.3 o następującej 

treści: „W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata, o której mowa w § 2 ust.2 

podlega zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było 

nieobecne”. 

Pkt. 4 otrzymuje brzmienie - „Opłata, o której mowa w §2 ust.2 ulega obniżeniu  

w szczególnych przypadkach, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, na podstawie 

decyzji dyrektora przedszkola podjętej w porozumieniu z organem prowadzącym” 

Treść uchwały następnie odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej i poddała ją pod 

głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów przeciw  

i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/95/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

 

Pkt.10  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/96/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/05 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 

 

Pkt.11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.  
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali.  
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W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/97/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli”.  

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

 

Pkt.12 

Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków 

wyznaniowych na 2011 rok. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/98/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów  

i związków wyznaniowych na 2011 rok.’’. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 

 

Pkt.13 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia przestępczości  

i aspołecznych zachowań oraz innych zagrożeń na terenie miasta i gminy Żelechów 

„RAZEM BEZPIECZNIEJ” na lata 2011-2015. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków odnośnie uchwały nie zgłaszali.  

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

przeciw i wstrzymujących się – nie było) podjęła UCHWAŁĘ Nr X/99/11 Rady Miejskiej 

 w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia 

przestępczości i aspołecznych zachowań oraz innych zagrożeń na terenie miasta i gminy 

Żelechów „RAZEM BEZPIECZNIEJ” na lata 2011-2015”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

 

O godz. 15
30 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła dziesięciominutową przerwę  

w obradach. 

 

Po przerwie, o godz. 15 
40 

Rada Miejska w Żelechowie wznowiła obrady przystępując do 

realizacji kolejnych punktów z porządku obrad. 

Stan radnych Rady Miejskiej na sali obrad po przerwie wynosił – 10 radnych. 

 

Pkt.14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy Żelechów, który wyjaśnił, że po 

odbytym posiedzeniu komisji dokonana została zmiana w budżecie wynikająca ze 

zwiększenia planu przychodów w 2011 roku o kwotę 1 512 295 zł pochodzącej z zaciąganej 

pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie”.  



 6 

Zmiana w budżecie polega również na zmniejszeniu planu dochodów o wskazaną wyżej 

kwotę w związku z planowaną pożyczką. 

W wyniku dokonania powyższych zmian deficyt budżetu wzrósł do kwoty 3 511 963 zł. 

Wprowadzając zmiany do budżetu ulegnie również zmiana uchwały dotyczącej Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Żelechów. 

Radni w sprawie przedłożonej uchwały zmian w budżecie gminy uwag nie wnosili,  

w związku z czym, Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść uchwały i zarządziła 

głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 9 głosami „za” przy jednym głosie 

„wstrzymującym się”, głosów „przeciw” – nie było, podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/100/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2011”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Pkt.15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelechów na lata 2011-2018. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Odnośnie treści przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 9 głosami „za”, przy jednym głosie 

„wstrzymującym się”, głosów „przeciw” nie było podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/101/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

 

Pkt.16 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego  

w Żelechowie w ramach edycji programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie. 

Odnośnie treści przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – 6 głosami „za”, przy jednym głosie 

„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła UCHWAŁĘ Nr X/102/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Budowa kompleksu 

sportowego w Żelechowie w ramach edycji programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 

 

Pkt.17 

           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

           Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 

Odnośnie treści przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za”, (głosów 

wstrzymujących się i przeciw nie było) podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/103/11 Rady Miejskiej  

w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
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Pkt.18 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 

W sprawie przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw – nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/104/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła następnie głosu Burmistrz Żelechowa 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka w swoim wystąpieniu podziękowała Wysokiej Radzie 

za udzielenie absolutorium za rok 2010, twierdząc, że jednogłośne poparcie Rady Miejskiej 

traktuje jako akceptację do wspólnych działań oraz jako zobowiązanie do dalszej współpracy 

na rzecz Gminy. 

 

Pkt.19 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Kulikowska. 

Odnośnie treści przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie wnosili. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 10 głosami „za” (głosów 

wstrzymujących się i głosów przeciw - nie było), podjęła „UCHWAŁĘ Nr X/105/11 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 

 

 Pkt.20 

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony i radni mieli 

możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z powyższym poprosiła o zgłaszanie 

uwag. Odnośnie protokołu radni uwag żadnych nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska- jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła protokół z IX 

sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 28 kwietnia 2011r. 

 

Pkt.21 

               Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zgłaszanie pytań i wniosków. 

 

Pan Marcin Brych – poprosił o wyjaśnienie zagadnień związanych z podjętą uchwałą 

odnośnie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: 

 skąd zrodził się pomysł zastosowania ulg i obniżek w przedszkolu, czy w praktyce inne 

przedszkola stosują tego typu odliczanie, czy to jest innowacyjny pomysł w stosunku do 

naszego przedszkola? 

 w jaki sposób będzie prowadzone odliczanie za godziny nieobecności dzieci, i kto będzie 

tym się zajmował - nauczyciele czy rodzice, jak to będzie przeprowadzone 

organizacyjnie?  

 czy prowadzona była rozmowa na ten temat z rodzicami? 
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 czy w budżecie gminy zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów w przedszkolu 

związanych ze zmianą zasad opłat za pobyt dziecka? 

 czy nauczyciele zatrudnieni dotychczas w likwidowanych Gimnazjach w Kębłowie  

i Goniwilku przeniesieni zostaną do innych placówek, a na ich miejsce zostaną 

zatrudnieni nauczyciele dzieci do nauczania początkowego?  

 

Wyjaśnień na temat postawionych pytań udzieliła Sekretarz Gminy Pani Krystyna Koryś. 

Zmiany dotyczące odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola wynikają ze 

zmiany przepisów o systemie oświaty. Rada i Burmistrz nie mogą zmienić przepisów. 

Pięć godzin jest podstawą programową, którą gmina musi zapewnić bezpłatnie dzieciom  

w przedszkolu. Opłatę można pobierać za godziny ponad podstawę programową, jeżeli 

dziecko nie uczęszcza do przedszkola niestety muszą być zwroty. 

Organizacyjnie rodzice będą musieli wnieść opłaty, a na następny miesiąc, jeżeli dziecko nie 

uczęszczało do przedszkola będzie mieć odliczone. 

 

Wyjaśnień udzielała również Burmistrz Żelechowa, twierdząc, że w przedszkolu będzie 

musiało być prowadzone wnikliwe monitorowanie, o której dziecko przychodzi i wychodzi  

z przedszkola. 

Odnośnie kadry nauczycieli nauczania początkowego Burmistrz wyjaśniła, że również nie 

będzie problemu, ponieważ jest wykwalifikowana w tym kierunku kadra nauczycieli 

chętnych podjąć pracę. 

 

Burmistrz ponadto wyjaśniła zasadność zaciąganej pożyczki długoterminowej. 

 

Pkt.22 

      Zamknięcie obrad. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 16
10

 Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska 

zamknęła obrady X sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 

 
Protokółowała: 

B.Lewandowska                                                                                                             PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Żelechowie 

 

                                                                                                                                         Jadwiga Kulikowska 

 


